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VACATURE 
PEDAGOGISCH  
ICT-COÖRDINATOR

Scholengroep 5 zoekt pedagogische ICT-coördinatoren voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. We bieden drie 
voltijdse opdrachten aan, twee voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. We zijn ook bereid de functie te 
laten uitoefenen door halftijdse medewerkers.

Functieomschrijving
Als pedagogisch ICT-coördinator ondersteun je de scholen bij het uitwerken of opbouwen van hun ICT-werking. Je zorgt voor 
netwerking tussen de verschillende scholen en fungeert als eerste aanspreekpunt aangaande pedagogische ICT-items.
Je reikt de scholen de nodige hulpmiddelen en tools aan voor hun ICT-beleid. Samen met de andere collega’s van de ICT-cel zet 
je mee stappen in de verdere ontplooiing van het digitale beleid van de Scholengroep. 

Plaats van tewerkstelling
Je standplaats is de hoofdzetel van Scholengroep 5, Mechelbaan 561 te Putte. Uiteraard zal je vaak in onze verschillende 
scholen sessies geven aan de contactpersonen alsook innovatieve ICT-werkwijzen introduceren aan kernteams.

Taakomschrijving 
De taak van de pedagogische ICT-coördinator is zeer divers en omvat meerdere aspecten. 

- Je onderzoekt en begeleidt implementaties van nieuwe hard- en software. Je neemt hierbij een begeleidende rol op tegenover 
leerlingen, een coachende rol tegenover leerkrachten en een adviserende rol tegenover directies.

- Je maakt leerkrachten sterker in het implementeren van ICT in de klas binnen de visie van het pedagogisch project van het 
GO!.

- Je bent vertrouwd met verschillende digitale tools en platformen zoals Google Workspace, Apple Schoolmanager, Smartschool…
- Je waakt over verantwoord ICT-gebruik zoals sociale media, mobiele toestellen en het (draadloos) netwerk.
- Je communiceert duidelijk en op een respectvolle en transparante manier met verschillende gesprekspartners.
- Je kan de eigenheid van iedere school implementeren in een ICT-beleidsplan.
- Je bent op de hoogte van de het project “digisprong” van de overheid en kan de doelstellingen van dit project implementeren 

op schoolniveau en op Scholengroepniveau.
- Je geeft mee vorm aan het gepersonaliseerd samen leren via blended learning, evidence-informed en je gaat steeds met een 

onderzoekende houding te werk.
- Je fungeert in de toekomst mogelijks als contactpersoon met de stuurgroep GO!, steeds  in samenspraak met het 

afdelingshoofd ICT, om op die manier mee de richtlijnen/adviezen op meso- en lokaal niveau te implementeren. 

Voorwaarden
Je beschikt over een pedagogisch bachelor diploma.

- je neemt initiatief en kan zelfstandig werken
- je hebt kennis van de meest recente initiatieven op vlak van ICT zoals de digisprong
- je beschikt over een brede ICT-kennis zowel op het gebied van soft – als van hardware
- je bent op de hoogte van de AVG-wetgeving
- je kan probleemoplossend te werk gaan
- je hebt reeds ervaring in het onderwijsdomein waarvoor je kandideert
- je beschikt over eigen vervoer voor de verplaatsingen naar de scholen van Scholengroep 5

Wat bieden wij?
Als pedagogisch ICT-coördinator bieden we je een vaste job met veel variatie en groeimogelijkheden. Je werkt binnen een team 
met de andere ICT-coördinatoren onder leiding van het afdelingshoofd ICT. We voorzien je van de nodige digitale apparatuur. 
Er is een terugbetaling voorzien voor de dienstverplaatsingen. 
Een pedagogisch ICT-coördinator ontvangt een wedde overeenkomstig de weddeschalen van het departement onderwijs (85 
punten). 
Ervaring in het onderwijs met ICT wordt als pluspunt ervaren.

Kandidaatstelling
Bezorg ons je kandidatuur met cv en motivatie via mail aan mevr. Sofie Derez, HR-manager van scholengroep 5:  
Sofie.Derez@sgr5.be

De selectiecommissie maakt een eerste selectie van de kandidaten op basis van het cv en de motivatiebrief. De geselecteerde 
kandidaten zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een gesprek. Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en 
discretie behandeld.


